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“শামের জিহামে বের হও”  

 

 وااله ومن وصحب ه وآل ه اللِ  رسولِ  على والسالمِ  والصالةِ  للِ  واحلمدِ  اللِ  بسمِ 

 

বহ সেবস্থামনর েুসজলেগণ! 

  وبركات ه اللِ  ورمحةِ  عليكم السالمِ 

(আস সালােু আলাইকুে ওয়ারাহোতুল্লাজহ ওয়া োরাকাতুহ।)   

অতঃপর;      

জন:সমেমহ েতবোমন ‘শাে’ েুসজলে উম্মাহর আশা-ভরসার বকন্দ্রজেেু। কারণ, আরে েসমের আমোলনগুমলার েমযে একোত্র 
এজিই এেন একজি আমোলন, যা সহীহ ো জেশুদ্ধ োনহামির অনুসরণ কমরমে। োওয়াত ও জিহামের োনহাি। শরীয়ত 
প্রজতষ্ঠা, শরীয়মতর শাসন োস্তোয়ন এেং বখলািমত রামশো প্রজতষ্ঠার িনে; ইেরাহীে আল েেরীর বখলািত প্রজতষ্ঠার িনে 
নয়, ‘বখলািত আলা জেনহাজিন নুেুওয়াহ’ প্রজতষ্ঠার িনে; হাজ্জামির বখলািত প্রজতষ্ঠার িনে নয়।      

একারমণ জেমের সকল অপরাযীমের জলিাররা ঐকেেদ্ধ হময়জেল, জিহাে ও জরোমতর ভূজে শামে জিহােী রাষ্ট্র প্রজতষ্ঠার পমে 
োাঁযা বেওয়ার িনে। তারা শুরু কমরজেল নানােুখী ষড়যন্ত্র। চালামে ধ্বংসযজ্ঞ ও জনযবাতন এেং েড়ামে জেজভন্ন রকে 
অপপ্রচার। তমে, আল্লাহ তায়ালা বচময়মেন, বেষ্ঠ আনসার ও েুহাজিরমের একজি জিহােী িাোআত অেজশষ্ট োকুক, যারা 
অিল োকমে সমতের উপর, কখমনা তা বেমক সমর যামে না।   

অতঃপর সেস্ত েুসজলে উম্মাহ শামে তার (হক িাো’বতর) পামশ একজত্রত হময়মে এেং তারা েুঝমত বপমরমে তামের সজিক 
োনহাি েনাে খাজরিী সীোলঙ্ঘনকারী, তাকিীরীমের জেকৃত োনহামির েমযে পােবকে। যারা জকনা উম্মাহমক নতুন কমর 
হাজ্জাি ইেমন ইউসুমির চজরমত্রর সুসংোে (!) শুনামে। যারা অজচমরই েুসজলেমের োোর ভার েহন করমে (হতো করমে)।      

 

জিহাে ও জরোমতর ভূজে শামের েুসজলে ও েুিাজহেগণ এেং প্রমতেক স্থামন আোর েুসজলে ভাইগণ!  

এখন আোমের োজয়ত্ব হল, শামের জিহামের জেরুমদ্ধ যত ষড়যন্ত্র হমে তা প্রজতহত করা। যার েড় অংমশর  পৃষ্ঠমপাষকতা 
করমে েৃমিমনর পালক-কনো ও আমেজরকার অনুগােী সাউে পজরোর ও তামের আঞ্চজলক রাষ্ট্রগুমলার চোলারা। এই সকল 
ষড়যমন্ত্রর লক্ষ্েেস্তু হল, শামে এেন রাষ্ট্র প্রজতষ্ঠা করা, যা ইসলােমক জেজিময় জেমে।   



পক্ষ্ােমর, তারা এেন জেকৃত ইসলাে বপশ করমে, যা যেবজনরমপক্ষ্তা, ভূজে-জভজিক রাষ্ট্র, িাতীয়তাোমের বলাগান ও 
অপরাযীমের গুরুমের রাষ্ট্রীয় শাসন েেেস্থার সামে ঐকেেত বপাষণ করমে এেং তারা ঐ সকল লক্ষ্ লক্ষ্ েুসজলমের রক্ত 
জনময় বহাজল বখমলমে, যারা জেমক্ষ্াভ জেজেমল বের হময় এই বলাগান জেজেল বয,  

 محمدِ  سيُدنا لألبدِ  قائُدنا

“আোমের সেবকামলর বনতা ও সেবার েুহাম্মে (সাঃ)”।  

তাই জেে কুিরী শাসনেেেস্থা ও তার অপরাযীমের িনে এেং আোমের শাসকমেণী ও তামের যেবতোগী শাসনেেেস্থার িনে 
েড় েুশজকল ও বপমরশানীর জেষয় এই বয, শামের েুিাজহেগণ জিজলস্তীমনর (প্রায়) সীোমে  অেস্থান করমেন এেং তারা বসই 
ইসরাঈল নােক রাষ্টমক হুেজক জেমেন, যা (ইসরাঈল) একান্ন েের যমর  আমেজরকামক বনতৃত্বোনকারী ো আমেজরকার 
োইমর বেমক আমেজরকামক পজরচালনাকারী।  

একারমণ অপরামযর গুরুরা এই জিহােমক বশষ করার িনে এেং তার গজত যেবজনরমপক্ষ্তা, বেশাত্বমোয, িাতীয়তাোে ও 
অপরামযর গুরুমের জেে কুিরী শাসনেেেস্থার প্রজত েশেতার জেমক জিজরময় বেওয়ার িনে পরস্পর সেবাত্নক সহমযাগীতা কমর 
যামে। তাই তারা ষড়যমন্ত্রর পর ষড়যন্ত্র, চক্রামের পর চক্রাে করমে। এরই যারাোজহকতায় বিমনভা, জরয়াে, হুেনা 
অপরাযীমের জলিারমের জনরাপিাসভা োস্তোয়ন কমর যামে। এোড়াও অেোহত রাখমে অগজণত বযাাঁকা, অপোে ও 
জেেোচামরর যারাোজহকতা।     

তাই আি আোমের আেশেক োজয়ত্ব হলঃ শামের জিহােমক প্রমতেমকর সমেবাচ্চ সােেব জেময় সহমযাগীতা করা এেং তার 
(শাে) সাহামযের িনে হালকা ো ভাজর হময় বের হময় পড়া।   

আি আোমের োজয়ত্ব শামের েুিাজহেমেরমক ঐকেেদ্ধ হওয়ার িনে উদু্ধদ্ধ করা, যামত তারা নুসাইরী ও 
যেবজনরমপক্ষ্তাোেীমের বেমক এেং তামের সহমযাগী সািােী ও তামের জেত্র রাজশয়া ও পজিো কু্রমসিারমের বেমক স্বাযীনতা 
লাভ করমত পামর এেং যামত বসখামন একজি আেশব ইসলােী ও জিহােী রাষ্ট্র প্রজতষ্ঠা হমত পামর। 

 

পৃজেেীর সকল স্থান বেমক আগত জিহাে ও জরোমতর ভূজে শামে আোর েুিাজহে ভাইগণ! 

জনিয়ই আি ঐকেেদ্ধ হওয়ার েোপারজি হল আপনামের োচা-েরার েোপার। তাই, হয় আপনারা সম্মান ও েযবাোর সামে 
েুসজলে জহসামে েসোস করার িনে ঐকেেদ্ধ বহান, অনেো েতজেমরায কমর জেজেন্ন হময় পড়মল, পজরণামে আপনামেরমক 
একিন একিন কমর (শত্রুরা) গ্রাস করমে।   

আমরকজি জেমশষ জেষয়, যার েোপামর অমনমকই অমনক কো েমলমে। আর তা কমরমে, শামে জিহােী েুসজলে উম্মাহর েৃজষ্ট 
তামের প্রকৃত শত্রুমের বেমক জিজরময় বেওয়ার িনে।   

আর তা হমেঃ সম্মান ও বগৌরমের প্রতীক, জপ্রয় িােহাতুন নুসরা-র কাজয়োতুল জিহামের সামে সমৃ্পক্ততার কো, যার সামে 
সমৃ্পক্ত হওয়ার কারমণ আেরা গজেবত এেং যার েোপামর আেরা আল্লাহর জনকি প্রােবনা কজর, আল্লাহ তার েৃঢ়তা ও শজক্ত 
োজড়ময় জেন।    



এই েোপামর আজে কময়কজি সংজক্ষ্প্ত ও স্পষ্ট কো েলে যা পূমেবও েহুোর েমলজে, তা হলঃ   

শােোসী ও তামের হৃেজপন্ড; সাহসী ও বসৌভাগেোন েুিাজহেগণ যখন তামের ইসলােী সরকার প্রজতষ্ঠা করমে এেং তারা 
তামের িনে বকান ইোে েমনানীত করমে, তখন তারা বযিা পেে করমে, বসিাই আোমের পেে। কারণ আল্লাহর অনুগ্রমহ 
আেরা ক্ষ্েতার আকাঙ্খী নই; েরং আেরা শরীয়মতর শাসন োস্তোয়মনর প্রতোশী। আেরা েুসলোনমেরমক শাসন করমত 
চাই না; েরং আেরা চাই ইসলাে জেময় েুসজলেমের েত শাজসত হমত।    

আেরা সেবো েমলজে, আেরা শামের েুিাজহেমেরমক এক হওয়ার িনে এেং একজি আেশব ইসলােী জিহােী রাষ্ট্র প্রজতষ্ঠায় 
ঐকেেদ্ধ হওয়ার িনে আহ্বান কজর, যা ইনসামির প্রসার ঘিামে, পরােশব নীজতর জেস্তার ঘিামে, অজযকারসেূহ জিজরময় জেমে, 
অসহায়-জনজপড়ীতমেরমক সাহাযে করমে, জিহােমক পুনরুজ্জীজেত করমে, অতঃপর সেস্ত বেশগুমলা েুক্ত করমে এেং আল 
আকসামক েুক্ত করার িনে ও জখলািত আলা জেনহাজিন নুেুওয়াহ জিজরময় আনার িনে বচষ্টা করমে।  

আল্লাহর অনুগ্রমহ কখমনা জকেুমতই সাংগিজনক সমৃ্পক্ততার দ্বারা এই সকল েহান কাযবক্রমের জেপরীমত বকান োযা সৃজষ্ট হমে 
না, যার স্বপ্ন বেখমে উম্মাহ, আেরা তার একজি অংশ োত্র; অজভভােক নই। আেরা অপজরজচত বলাকমের োয়আমতর োযেমে 
তার অজযকারী হমত চাই না। এেং আেরা আকজিক খজলিাও নই।    

সুতরাং, “িােহাতুন নুসরাহ” যজে আল-কাময়ো বেমক পৃেক হময় যায়, তাহমল জক অপরাযীমের বোড়লরা তামের প্রজত সন্তুষ্ট 
হময় যামে, নাজক তামেরমক খুজন অপরাযীমের সামে এক েস্তরখামন েসমত োযে করমে?  

অতঃপর তামেরমক োযে করমে লাঞ্ছনা ও অপোমনর চুজক্তর আনুগতে স্বীকার করমত, তারপর অননজতকতা ও োলালী 
শাসমনর কামে আত্মসেপবণ করমত, অতঃপর বনাংরা গণতমন্ত্রর বখল-তাোশায় অংশগ্রহণ করমত। অতঃপর তামেরমক জনমক্ষ্প 
করমে কারাগামর। বযেনিা কমরজেল ‘আলমিজরয়ায়’ ‘িােহাতুল ইসলােীয়ার’ সামে এেং জেশমর ইখওয়ানুল েুসজলেীমনর 
সামে।      

বহ আোর জেশমরর েুসজলে ভাইময়রা!  

েহান আল্লাহ সতেই েমলমেন:  

لَّتَ ه مِْ تَ تَّب عَِ َحّتَِّ النََّصاَرى َوالَِ اْليَ ه ودِ  َعنكَِ تَ ْرَضى ﴿َوَلن  َأْهَواَءه م ات َّبَ ْعتَِ َولَئ نِ  اْْل َدى ه وَِ اللَّهِ  ه َدى إ نَِّ ق لِْ م 
ِي م ن اللَّهِ  م نَِ َلكَِ َما اْلع ْلمِ  م نَِ َجاَءكَِ الَّذ ي بَ ْعدَِ  .َنص رٍي﴾ َوالَِ َول 

“ইহুেীরা বতাোর প্রজত জকেুমতই সন্তুষ্ট হমে না এেং নাসারারাও না, যতক্ষ্ণ না তুজে তামের যমেবর অনুসরণ করমে। েল, 
আল্লাহর জনমেবজশত পেই সজিক পে। আর যজে বতাোর জনকি ইলে আসার পরও তুজে তামের কােনা-োসনার অনুসরণ কর, 
তাহমল (বিমন বরখ) আল্লাহ বেমক রক্ষ্ার করার িনে বতাোর বকান েনু্ধ ো সাহাযেকারী বনই। (সূরা োকারা-১২০)  

আেরা কাজয়োতুল জিহামে সন্তুজষ্টজচি েেতীত কামরা হমত োয়আত গ্রহণ কজর না, কাউমক তামত োযে কজর না এেং কামরা 
জশমরামেে ো গেবান পৃেক কমর বিলার হুেজক বেই না। আোমের সামে যারা যুদ্ধ কমর তামেরমক তাকিীর কজর না, বযেনিা 
নেে খাজরিী সীোলঙ্ঘনকারীরা কমর োমক।  

 



বহ ‘েুজেনমের োড়ী’বত অেস্থানরত আোমের েুসজলে উম্মাহ !  

এেং শামের ভূজেমত অেস্থানরত ইসলামের েীর জসংহ আোমের সম্মাজনত ভাইগণ!  

জনিয়ই আেরা আপনামেরই েযে বেমক, আপনামেরই িনে এেং আপনামেরই অংশ, যজেও বেশ ও অঞ্চল আোমের োমঝ 
েূরত্ব সৃজষ্ট কমরমে, জকন্তু আকীো ও দ্বীন আোমেরমক একই সূমত্র আেদ্ধ কমরমে।  আেরা আপনামের সামে আজে। আেরা 
জেজভন্ন সংগিমনর বনতৃমত্ব একই যুমদ্ধ জলপ্ত। কু্রমসিীয় অপরাযীমের জলিার ও তামের েুরতাে সহমযাগীমের জেরুমদ্ধ।    

তাই আপনামের জেিয়ই আোমের জেিয়, আপনামের সম্মানই আোমের সম্মান এেং আপনামের তােকীন ো কতৃবত্ব 
আোমের তােকীন ো কতৃবত্ব। সুতরাং অিল োকুন বহ আল্লাহর োোগণ! এই ঘৃণে ধ্বংসযমজ্ঞর জেরুমদ্ধ, যামত পূমেবর ও 
পজিমের সকল কু্রমসিাররা জেত্রতা স্থাপন কমরমে নুসাইরী, যেবজনরমপক্ষ্তাোেী, রামিযী ও দ্বীন বেমক জেচুেতমের সামে।  

তাই আপনারা অিল োকুন, বোকামেলায় অজেচল োকুন এেং যুমদ্ধ েৃঢ়পে োকুন। কু্রমসিারমের যুদ্ধাস্ত্র বযন আপনামেরমক 
ভীত কমর না বেয়। কারণ পূমেব আিগাজনস্তামন ও ইরামকও তা চূণব-জেচূণব হময় জগময়জেল। আপনামের সম্মাজনত আজের ‘আল-
েুতাওয়াজিল আলাল্লাহ’ বোল্লা েুহাম্মাে ওের রহ: এর কোজি িরণ করুন, জতজন েমলজেমলন:   

 أصدقِ  الوعدين أيَِ وسنرى باْلزمية ، بوشِ  ووعدنا بالنصر ، اللِ  وعدنا لقد 

“জনিয়ই আল্লাহ আোমেরমক প্রজতশ্রুজত জেময়মেন জেিময়র, আর েুশ আোমেরমক প্রজতশ্রুজত জেময়মে পরািময়র। আেরা 
অজচমরই বেখমো, েুজি ওয়াোর বকানজি অজযক সতে” ?     

িরণ করুন তার আমরকজি কো, জতজন (রহঃ) েমলমেন,  

  اإلسالمِ  عزةِ  مسألةَِ أصبحتِْ ولكنها شخٍص، مسألةَِ تعد مل أسامةَِ مسألةَِ إن

জনিয়ই উসাোর েোপারজি একজি েেজক্তগত েোপার জহসামে োজক োমকজন, েরং এজি এখন ইসলামের সম্মামনর েোপার হময় 
বগমে। 

আমরা িরণ করুন, যখন জতজন তার ভাইমেরমক েমলজেমলন:  

  ست ْسل موين غًدا فإنكم أسامَة، سلمتِ  لو

যজে বতােরা আি উসাোমক সাঁমপ বেও, তাহমল আগােীকাল বতােরা আোমকও সাঁমপ জেমে। 

তাই, এমকই েমল “আল্লাহর উপর ভরসা”, তার উপরই জনভবর করা, জতজন েেতীত অনে কামরা উপর জনভবর না করা, এিাই 
বসই জিজনস, যা পূেব ও পজিমের কু্রমসিার োজহনীমক আিাগাজনস্তামন নাস্তানােুে কমর জেময়জেল, অতঃপর নাস্তানােুে কমরমে 
ইরামক। আর অজচমরই আল্লাহর অনুেজতমত শামেও নাস্তানােুে করমে ।      

আপনারা সতকব োকমেন, যেবতোগী, োলাল ও চািুকার শাসনেেেস্থার কুেন্ত্রণা বেমক। তা কখমনাই আপনামেরমক স্বাযীনতা, 

সম্মান ও েযবাো জেমে না। বকননা, َِيعطيه ال الشيءِ  فاقد যার কামে বকান েস্তু বনই বস তা অনেমক জেমত পামর না। আর 

আপনামের কাি বযন কোমক সতোয়ন কমর, আপনারা েমলজেমলনঃ 



   ইজ্জমতর েৃতুে; লাঞ্ছনা নয়” ো “লাঞ্ছনা বেমক েৃতুে বেয়”।“  "المذلةُِ وال الموتُِ" 

েহান আল্লাহ তায়ালার োনীঃ-  

َا اللَّهَِ إ نَِّ َشْيًئا َكْيد ه مِْ َيض رُّك مِْ الَِ َوتَ ت َّق واِْ َتْصِب  واِْ ﴿َوإ ن  .ُم  يٌط﴾ يَ ْعَمل ونَِ ِب 
 

“যজে বতােরা ধযযব যারণ কর ও ভয় কর, তাহমল তামের চক্রাে বতাোমের জকেুই করমত পারমে না। জনিয়ই তারা যা কমর, 
আল্লাহ তার সেজকেু পজরমেষ্টন কমর রামখন। 

সেমশমষ, সেস্ত প্রশংসা আল্লাহর িনে, জযজন িগতসেূমহর প্রজতপালক। েরুে ও সালাে আোমের বনতা েুহাম্মে (সাঃ) তার 
পজরোরেগব ও তার সকল সাহােীমের প্রজত। 

 وبركات ه اللِ  ورمحةِ  عليكم والسالمِ 

 


